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Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária.
Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G,
realizada em 12 de novembro de 2013, às 18:00h, no Plenário Legislativo Vereador Dr.
Euclides Machado de Souza. Instalada a Sessão, o Presidente, Vereador Sr. José Maurício
Gonçalves cumprimentou os presentes e solicitou ao Vereador Secretário, Sr. José Carlos
Dias, que verificasse o Quórum, o qual constatou a presença de todos os Edis. Logo após, o
Senhor Presidente proferiu às seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e como
representantes do povo brazopolense, iniciamos nossos trabalhos no Legislativo”. Em
seguida, o Vereador Sr. José Carlos Dias leu da Carta de João, capítulo 01, o versículo 06. Foi
feita a leitura da Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária, realizada em 05 de novembro de
2.013, discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. Correspondências recebidas:
Liberação de Recursos do Fundo Nacional de Educação: R$ 21.302,91. Ofício do Ministério da
Integração Nacional informando a liberação de R$ 215.537,91 para execução de obras de
reconstrução de danos causados pela chuva de 06/02/2.013. Ofício resposta do Hospital São
Caetano à Comissão de Direitos Humanos, esclarecendo o caso do atendimento do Vereador
Sr. João Bosco Martins de Faria. Correspondências enviadas: Ofício dos Srs. Edis ao Prefeito
Municipal solicitando limpeza urgente nas ruas, lotes e imediações do bairro São Francisco.
Ofício do Vereador Sr. José Carlos Dias ao Prefeito Municipal solicitando Sanção e Publicação
de Projeto de Lei do Legislativo Nº. 06/2.012, de 15 de outubro de 2.012: “Estabelece critérios
para lotação de servidores e professores da Rede Municipal de Educação nas unidades
escolares municipais”, Aprovado em Sessão Ordinária de 13 de novembro de 2.012, que não foi
vetado no prazo previsto na Lei Orgânica Municipal e agora deve ser sancionado. Ofício do
Presidente a Agência da Cemig de Itajubá, solicitando funcionamento da ETA do Distrito de
Luminosa, que necessita apenas da ligação da rede elétrica para seu funcionamento. Medida
de Providência: Mesa Diretora: 1- Que o setor de obras da Prefeitura viabilize a colocação de
uma lixeira com maior capacidade na esquina entre a Rua Álvaro de Barros com a Travessa
Faria e Souza, próximo a Casa de Convivência José Caetano Pereira, sendo que a lixeira
existente no local não tem comportado o lixo ali depositado. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1Que seja enviado Ofício à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas do Estado de
Minas Gerais, ao Exmº. Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Dr. Carlos do
Carmo Andrade Melles, solicitando a execução de acostamento em toda a extensão da Rodovia
MG-295, que liga as cidades de Piranguinho, Brazópolis e Paraisópolis, com distância de 40
quilômetros. Vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira: 1- Operação do tipo tapa buraco nas ruas
do bairro Horizonte Azul, principalmente na Rua Benedita Oliveira Dias, pois está ficando
impossível o trânsito de veículos e pedestres no local. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1Patrolamento na estrada rural do bairro Serra dos Mendonça e Torres. 2- Contratação de mais
um médico para atendimentos no Hospital São Caetano. 3- Providenciar Portaria solicitando
aos proprietários que efetuem a limpeza de seus lotes, pois o aumento do mato nos lotes da
cidade está aumentando os animais peçonhentos. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha:
1- Patrolamento e limpeza na Rua Sílvio Noronha (próximo a fábrica de polvilho). 2Providenciar uniforme de trabalho para todos os servidores municipais para o ano de 2.014.
Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1- Providenciar atendimento médico no Distrito de
Luminosa. 2- Melhorias na estrada do bairro dos Bentos, próximo ao Posto de Saúde do bairro,
pois as enfermeiras do PSF estão com dificuldade de acesso neste bairro devido às condições
da estrada. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Conserto urgente na ponte do bairro
Japão (divisa com o Município de Piranguinho, próximo ao Sr. João Lemes). 2- Colocar a pedra
seixo rolado nas estradas do Município (uma vez que a Câmara Municipal efetuou a devolução
de recursos para este fim). 3- Limpeza das ruas e lotes do bairro São Francisco. 4- Reforma de
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todos os banheiros públicos do Município. Não houve Matéria recebida. A Sessão passou para
o Grande Expediente, onde o Vereador Presidente solicitou ao Vereador Sr. João Bosco
Martins de Faria, Presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, que
juntamente com as demais comissões desta Egrégia Casa, possam expedir seus pareceres
para a votação do Projeto de Lei do Executivo Nº. 29/2.013, que dispõe sobre o Plano
Plurianual do Município de Brazópolis para o período financeiro de 2.014 a 2.017, possibilitando
a votação do referido projeto na próxima sessão. Também solicitou aos Edis que dentro de suas
possibilidades, possam contribuir com o evento Natal na Praça, a realizar-se em 20 de
dezembro de 2.013, às 21:00h. na Praça Sagrados Corações. O Vereador Sr. José Carlos
Dias mencionou que cobrou pessoalmente do Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, Sr. Bilac Pinto, sobre o funcionamento da ETA do Distrito de
Luminosa, o qual se comprometeu a verificar junto a CEMIG o atraso para o início de seu
funcionamento e pedir, com urgência, a execução da rede elétrica. Explicou sobre o pedido
desta Casa ao Executivo, para que expeça um número de Lei, em sequência, para sancionar o
Projeto de Lei Nº. 06/2.012, de 15 de outubro de 2.012, aprovado por esta Casa em Sessão de
13 de novembro de 2.012, que ainda não fora sancionado, para que a partir do ano de 2.014, a
Secretaria de Educação possa efetuar a lotação dos servidores e professores da Rede
Municipal de Educação nas unidades escolares municipais, como prevê esta Lei, já aprovada
nesta Casa. Também informou que esteve presente na reunião ocorrida no bairro Bom
Sucesso, do Programa Prefeito no Bairro, que contou com a presença do Vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha. Também nesta reunião foi cobrado o término das obras nos trechos críticos
de asfalto, inclusive do bairro Bom Sucesso, que não teve a sua obra concluída, devido às
chuvas. O mesmo sugeriu que a Secretaria de Obras faça um conserto em concreto ou
bloquetes para corrigir as vias do bairro Horizonte Azul, como medida imediata, pois neste
período de chuvas, fica mais difícil a aplicação da massa asfáltica e sugeriu que futuramente, o
asfalto seja substituído por calçamento, que tem uma durabilidade maior que a própria massa
asfáltica. Para encerrar, informou que está efetuando em parceria com o Conselho Comunitário
do Bairro Bom Sucesso, a denominação das estradas do bairro, que foi pauta de campanha
política em 2.012. Após a nomeação das estradas, por meio de consenso e escolha da
população local, o projeto será elaborado e virá para esta Casa para apreciação e votação. O
Vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira agradeceu e parabenizou a equipe de governo da
Prefeitura Municipal pela organização e presteza no serviço público, principalmente na
reestruturação dos estragos causados pela chuva de 06/02/2.013. O Vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha também se pronunciou concordando com o Vereador Sr. José Carlos
Dias, na colocação de concreto ou bloquetes para o conserto da Rua Benedita de Oliveira Dias
e outras, do bairro Horizonte Azul. O Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira sugeriu que este
projeto de nomeação das estradas rurais seja efetuado em todo o Município de Brazópolis. O
Presidente esclareceu que este é um dos projetos desta Casa e solicitou que cada Vereador
comece a efetuar a aplicação deste projeto com a população do setor no qual reside, fazendo o
levantamento com a população local dos nomes dos que serão homenageados, nas estradas
principais e secundárias. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a Sessão, convocando os Edis para a próxima Sessão
Ordinária, que se realizará em 19 de novembro de 2.013, às 18:00h. Dando como encerrados
os trabalhos desta Sessão, eu Vereador José Carlos Dias, Secretário da Mesa Diretora, lavrei
a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por mim e por todos os demais
Edis presentes.
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__________________
José Maurício Gonçalves.
Presidente.
_______________
Rubens de Almeida.
Vice-Presidente.

_______________
José Carlos Dias.
Secretário.

_______________
Benedito André Lúcio.
Vereador.

________________
Espedito M. de Noronha.
Vereador.

_______________
João Bosco M. de Faria
Vereador.

________________
João do Carmo Lúcio.
Vereador..

_______________
Neilo Rodrigues Oliveira
Vereador.

_______________
Sílvio Raimundo Vieira.
Vereador.
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